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ПАРЛЯМЕНТ П Р И Й Н Я В 
ВИБОРЧИЙ ЗАКОН 

краще організована Кому
ністична Партія України. 
Комуністи і тепер доміну
ють у парляменті, маючи 
80 місць. Сама ж Верховна 
Рада є слабою і нестійкою 
— поділеною на велику кі
лькість фракцій. Причину 
цього дехто бачить у старій 
ви-борчій системі. 

На думку деяких ре
форматорів, нова система 
допоможе покінчити з 
„викуповуванням" місць 
у парляменті впливовими 
місцевими керівниками. 

Крім того, напередодні 
виборів виникло кілька 
нових політичних партій, 
які матимуть більше шан
сів провести до Верховної 
Ради своїх представників. 
Серед новоз'явлених уг-
рупувань є пропрезидент-
ська Народно-Демокра-
тична Партія і пов'язана з 
колишнім прем'єром Пав
лом Лазаренком „Грома-

Київ. — 24-го вересня 
Верховна Рада схвалила 
новий виборчий закон, 
згідно з яким депутатів 
обиратимуть наполовину 
за партійними списками і 
наполовину за територі-
яльною ознакою, повідо
мило агентство Ройтерс. 

Прийняте за півроку до 
парляментарних виборів 
рішення сприятиме полі
тичним партіям і угрупу-
ванням. Теперішні депута
ти обиралися лише за те
риторія льною ознакою. 

За новий закон прого
лосувало 230 законодав
ців з 431 присутнього — 
на чотири більше, ніж бу
ло достатньо. 

„Це перемога здорово
го глузду", — сказав ко
лишній прем'єр Євген 
Марчук після голосуван
ня. Він однак зазначив, 
що Президент Леонід 
Кучма може накласти на 
закон вето. 

Деякі урядовці висло
вили побоювання, що нова 
змішана система виборів 
дасть перевагу лівим угру-
пуванням, серед яких най-

Народний Рух України, 
який об'єднує 50,000 чле
нів, теж матиме більше 
шансів на перемогу своїх 
кандидатів. 

Г. Удовенко може стати 
генеральним секретарем ООН 

Київ(Р.Р.). — Українсь
кі засоби масової інфор
мації повідомили, що мі-
ністер закордонних справ 
України Геннадій Удовен
ко, який виконує відпові
дальну місію голови на 
fi-ій сесії Генеральної 
асамблеї Організації 
Об''єднаних Націй, в інав
гураційній промові висло
вив готовість взяти на се
бе ще важчий обов'язок, 
а саме — відповідаль
ність за реформування 
ООН. 

На думку Г. Удовенка, 
мирові і безпеці у світі бі
льше загрожують кон
флікти внутрішні, етніч
ні, а також міжнародний 
тероризм і розповсю
дження ядерних арсена
лів, а не війна між держа
вами. Тому ООН має при
ділити увагу встановлен
ню узгоджених міжнарод
них стандартів щодо 
уникнення подібних кон
фліктів, оскільки ці тен
денції самі не зникнуть. 

Г. Удовенко високо оці
нив програму реформу
вання ООН, представлену 
генеральним секретарем 
Кофі Аннаном, і висловив 
підтримку зусиллям, 
спрямованим на початок 
цього процесу. 

Згідно з деякими пові
домленнями, після про
мови Удовенка в кулуарах 
ООН заговорили про те, 

що Г. Удовенко хоче стати 
генеральним секретарем 
ООН і що для цього в 
нього є досить добрі шан
си. Щоправда представ
ники деяких країн, зок
рема Тунісу, Маляйзії, 
Ємену, очевидно мріють, 
щоб ООН очолював чор
ношкірий політик, адже 
на пост генерального сек
ретаря вже двічі підряд 
обирали негра. Тому одна 
з малязійських газет „Ню 
Стрейтс Тайме" проциту
вала слова Ізмаїла, попе
редника Г. Удовенка на 
51-ій сесії, де той сказав: 
„Я не можу нічого пора
дити новому головуючо
му. Він сам повинен про
йти через вогонь, воду і 
мідні труби". 

Сьогодні деякі члени 
ООН вважають, що пост 
генерального секретаря 
ООН має зайняти пред
ставник східньоевропей-
ських країн, оскільки цей 
регіон потребує найбіль
шої підтримки. Отож кан
дидатура Г. Удовенка для 
цього дуже надається. 
Адже він довший час був 
представником України в 
ООН ще в часи існування 
е с е р , добре знайомий з 
працею організації. Крім 
того, енергійністю він не 
поступається своєму по
передникові, хоча той і на
багато молодший за ньо-

Оприлюднено нові дані 
про вбивство Б. Дерев'янка 

Київ(Р.Р.). — Згідно з 
інформаціями газети 
„День", „Столічная" та 
інших, в Одесі на 40-ий 
день загибелі головного 
редактора газети „Вечєр-
няя Одєсса" Бориса Де
рев'янка міська телевізій
на компанія оприлюднила 
деякі подробиці слідства. 
Наприклад, що справу 
розслідує слідча група 
Малинівського району 
міста, а не міське управ
ління, як повідомлялося 
досі. 

Телекомпанія інфор
мує, що вбивство здійснив 
41 -річний Олександер 
Глек, мешканець Придні
стров'я. Затримано і двох 
його спільників — 26-річ-
ного Андрія Бокована, на
родженого в Молдові, та 
29-річного тираспільча-
нина Ігоря Рябушенка. За
мовником убивства вони 
назвали одесита, дирек
тора однієї з комерційних 

установ. 
Лише тоді, коли підоз

рюваних затримали і коли 
винний признався у вбив
стві, до слідства приєд
нано групу працівників 
міського управління на 
чолі з полковником Олек
сандром Вихідцем. 

Голова Одеської об
ласної державної адміні
страції Руслан Боделан 
зазначив, що в умовах те
роризму і залякування 
деякі політики відмовля
ються від участи у перед
виборчій кампанії. Щодо 
організаторів убивства, то 
працівники міліції зроби
ли все можливе для їх за
тримання, зазначив Р. Бо
делан і додав, що слід
ство буде доведене до кін
ця. Він також висловив 
готовість дати публічні 
свідчення, якщо цього ви
магатимуть слідчі, хоча 
його ім'я у справі не фі
гурує. 

Світовий банк може 
затримати допомогу Україні 

Київ(Р.Р.). — Голова 
Національної агенції ре
конструкції та розвитку 
Роман ІПпек свою зустріч 
з журналістами присвя
тив проблемам фінансу
вання проєктів Світового 
банку в Україні. Він ска
зав, що до кінця цього ро
ку Україна може не отри
мати від Світового банку 
чергові позики на загаль
ну суму 400 мли. дол. Пе
редбачалося, що по 150 
млн. дол., піде на рефор
мування сільського гос
подарства та вугільної 
промисловости і ще 100 
млн. дол. — на розвиток 
підприємництва. 

Однак, зазначив Р. Шпек, 
парляментаристи України 
від лівих фракцій виступа
ють проти співпраці зі Сві
товим банком, хоча він на
дає Україні кредити на най-
вигідніших умовах. Якщо 
кредити внутрішнього ук
раїнського ринку надають
ся на 21 відсоток річних, а 
інші — міжнародні фінан

сові організації дають кре
дити на 10-12 відсотків річ
них, то Світовий банк — на 
7 відсотків річних на 17 ро
ків з відкладення виплати 
до 5 років. 

За три роки праці Сві
тового банку в Україні 
цілком виконано один 
проєкт на 500 млн. дол. і 
йде праця над програмами 
загальною вартістю в 5.5 
блн. дол. Світовий банк 
неодноразово заявляв про 
готовість виділити 4 блн. 
дол. на фінансування цих 
програм. Та Україна не ви
конала низки економічних 
умов, зазначених в кре
дитних угодах. 

Така ситуація спричи
нить затримку, або суттє
ве зменшення фінансуван
ня проєктів Світовим бан
ком і втрату довір'я до Ук
раїни з боку міжнародних 
фінансових організацій, що 
в кінцевому результаті не
гативно позначиться на ав
торитеті держави, вважає 
Р. Шпек. 

О. Мороз приступив до праці 
Київ(Р.Р.). — Тут у по

неділок, 22-го вересня 
відбулася пресова конфе
ренція, на якій виступив 
голова Верховної Ради 
України Олександер Мо
роз. 

Він повідомив, що вже 
прийняв голову фінського 
парляменту Ріту Восукай-
нен, яка прибула в Украї
ну на чолі офіційної деле
гації Фінляндії, та провів 
зустріч з керівниками 
парляментарних груп і 
фракцій. 

О. Мороз відповів на 
безліч різноманітних за
питань, більшість яких 
стосувалася неухвалених 
законопроєктів. Зокрема, 
на запитання, які настрої 
щодо виборчого закону 
під час наради висловили 
керівники груп і фракцій, 
О. Мороз відповів: „Різ
ні". А на запитання, за 
яку виборчу систему ви
ступає він сам, сказав: 
„За нормальну". Щоправ
да, пізніше він все ж 
уточнив, що є прихильни
ком змішаної виборчої си
стеми, тобто мажоритар
но-пропорційної. 

На запитання, чи прав
да, що в лікарні О. Мороз 
зустрічався з Євгеном 
Марчуком і Павлом Ла
заренком і що вони до
мовилися про спільний 
виборчий альянс, голова 
Верховної Ради відповів, 
що зустрічався з багатьма 
політиками. В ході цих 
зустрічей ішлося про не
обхідність захисту україн
ського товаровиробника 
та про підготову до вибо
рів. Сам О. Мороз пере
вагу віддає вступові до 
„порядних" бльоків, ство
рених політичними сила
ми, які користуються ав
торитетом. При цьому го
лова парляменту заува
жив, що з політичним 
опонентом часто легше 
домовитися, ніж із союз
ником, який деклярує од
не, а робить інше. Він та
кож вважає, що в 
політичному контексті 
„праві" та „ліві" — 
поняття відносні. 

З приводу ситуації в ра
діо, то О. Мороз, ще пере
буваючи в лікарні, роз
мовляв з керівництвом 
радіокомпанії, а також на
діслав листа прем'єр-мі
ністрові України Валерієві 
Пустовойтенкові з про
ханням владнати питання 
фінансування. А взагалі 
він думає, що питання фі
нансування радіокомпанії 
можна було вирішити в 
робочому порядку, однак 
певні сили були зацікав
лені в розголосі та нагні
танні пристрастей. 

Щодо оскарження, то, 
на думку О. Мороза, „під
стави для цього є". У пев
ній політичній ситуації 
механізм оскарження 
обов'язково використову
ється опонентами Прези
дента. Отож Президент і 
його асисиенти мали це 
передбачити і чіткими ді
ями запобігти такому 
розвиткові подій. 

О. Мороз висловив 
певність, що після враху
вання парляментом зау
важень Президента, Л. 
Кучма підпише закон про 
державні адміністрації. 

Щодо сумісників, то те
пер ці питання розгляда
тиме Комітет з депутат
ської етики і своє рішення 
представлятиме парля-
ментові, а тоді голова 
парляменту подаватиме 
документи до суду про 
позбавлення депутатсь
ких уповноважень того чи 
іншого сумісника. Раніше 
він, як голова парлямен
ту, сам подавав докумен
ти до суду, згідно з дію
чим законом, і всі звину
вачення ішли на його ад
ресу. Новий спосіб вирі
шення проблеми зніме з 
нього відповідальність. 
Він також зазначив, що в 
Конституції з приводу су
місників сказано одне, а 
Конституційний суд, на 
жаль, прочитав там зов
сім інше, але законослух
няні громадяни мають ви
конувати рішення Консти
туційного суду. 

Голова Верховної Ради 
зазначив, що сесія працю
ватиме дуже інтенсивно, 
оскільки необхідно вирі
шити низку вкрай важ
ливих питань, в тому чис
лі й питання фінансуван
ня виборів у 1998 році. В 
проєкті бюджету на 1998 
рік таких видатків не пе
редбачено і цю помилку 
необхідно виправити, заз
начив О. Мороз і додав, 
що макроекономічні по
казники не дають відпо
віді на багато запитань і 
потребують глибокого 
аналізування. 

Надмірну політизацію 
праці парляменту О. Мо
роз пояснив наближенням 
виборів до Верховної Ради 
України наступного скли
кання. 

Як сказано в іншому 
місці. Верховна Рада при
йняла закон про спосіб пе
ревидання виборів, хоча 
не відомо чи Президент 
Кучма погодиться підпи
сати його. Без уваги на це, 
вислід виборів буде за
лежати не так від способу 
їх переведення, як від 
настанови голосуючих. 

Б.Нетанягу нехтує проханням ЗСА 
Єрусалим, Ізраїль. — 

Не зважаючи на заклик 
ЗСА стриматися з розбу
довою жидівських посе
лень на західньому березі 
ріки Йордан, ізраїльський 
прем'єр-міністер Бень-
ямін Нетанягу у середу, 
24-го вересня, публічно 
обіцяв збудувати 300 но
вих житлових будинків і 
присягнув, що поселю-
вання жидів у цій околиці 
буде збільшуватися. 

Цю обіцянку Б. Нета
нягу зробив промовляю
чи на святкуваннях 30-
річчя оснування жидівсь
кого поселення на захід
ньому березі Йордану, 
всього два тижні після 
перших офіційних відві
дин Меделин Олбрайт, 
секретаря Державного де
партаменту ЗСА, до країн 
Близького Сходу та її зак
лику до Ізраїля припини
ти розбудову поселень та 
інші дратуючі для палес-
тинців кроки. Такий ком
проміс був потрібний для 

того, щоб знову зрушити 
з місця процес спроби за
мирення на Близькому 
Сході. 

Обіцянка ізраїльського 
прем'єр-міністра буду
вати в Евфраті, частині 
селища Ґаш Еціон, був не
сподіванкою для М. Ол
брайт і її речник Джеймс 
Рубін сказав, що вона на
віть того дня була в теле
фонічному контакті з Б. 
Нетанягу, але про будову 
нових будівель для жи
дівських поселенців він 
нічого не згадував, одначе 
вона уважає, що ця заява 
не є корисною для ство
рення відповідної атмос
фери, щоб продовжувати 
мирні переговори. 

Селище ґаш Еціон ле
жить на південь від Єру
салиму між Вифлеємом і 
Геброном і було засноване 
зразу після війни 1967 ро
ку та є частиною ряду 
жидівських колоній, котрі 
Ізраїль уважає конечними 
для безпеки. 

Росія не відмовляється 
від великодержавних претенсій 

Ню Йорк. — Зі змісту 
виступу міністра закор
донних справ Росії Євґє-
нія Прімакова на 52-й се
сії Генеральної асамблеї 
американські аналітики 
зробили висновок, що 
зовнішня політика Росії 
нічим не відрізняється від 
тієї, яка панувала в часи 
совєтської імперії. 

Коментуючи на прохан
ня журналістів цей вис
туп, відомий історик і по
літичний науковець, про
фесор Гарвардського уні
верситету Ричард Пайпс 
сказав: „Зі слів Прімако
ва в ООН видно, що Росія 
хоче відігравати рівну зі 
З'єднаними Стейтами 
Америки ролю на міжна
родній арені. Однак вона 
для цього не має ні сил, ні 
матеріяльних можливос
тей. Вона б краще зроби
ла, якби зосередилася на 
своїх великих внутрішніх 
проблемах". 

У згаданому виступі 

міністер Прімаков, між 
іншим, нарікав на Захід 
— мовляв, „не можна на
завжди зачислювати де
які держави в ізгої між
народної спільноти на під
ставі підозрінь у зв'язках з 
тероризмом". Проф. Р. 
Пайпс вважає, що ці слова 
чільного російського дип
ломата мали показати, що 
Росія проводить самостійну 
політику у міжнародних 
справах, особливо, коли 
мова йде про підтримку її 
давніх друзів, Ірану та 
Лібії. „Це не дуже мудра 
заява",— сказав американ
ський вчений. 

Журналісти заторкну-
ли також питання взаємин 
Росії і незалежних бал
тійських держав, яким 
Москва обіцяє гарантува
ти безпеку у тому випад
ку, коли вони відмовля
ться від намірів стати 
членами НАТО. 

(Закінчення на стор. 3) 

ТА ИУ^ш^^^ жкхж 
< з iM<t>or>3V!i:^xi:i*i з^и;х.А.ї*> 

УКРАЇНА ПІД'ЄДНАНА ДО МЕРЕЖІ 
НАТО 

КИЇВ. — Українські військові ма
ють доступ тепер до інформаційної 
мережі НАТО, що дозволить Укра
їні більш успішно діяти у рамках 
програми „Партнерство для миру" і 
в миротворчих операціях (PIMS). 
Група американських фахівців Цен
тру HATO-PIMS, яка нещодавно 
працювала в Україні, розгорнула 
супутникову станцію, центральний 
сервер та термінали PIMS. Супут-
никова антена та центральний сер
вер уведені в дію у Центрі верифі
кації Збройних Сил України і під'
єднані до інформаційної мережі 
НАТО. Доступ до інформаційної 
системи дає Україні можливості 
для випрацювання нових методів 
підготови і перепідготови як управ
ління військами, так і фахівців. 

ПОМЕР НЕ ОПРИТОМНІВШИ 

СИМФЕРОПІЛЬ. — Тут 22-го ве
ресня, так і не опритомнівши, по
мер перший заступник міністра ку
рортів і туризму Криму, економіч
ний радник голови кримського пар
ляменту Дмитро Гольдич, Його по
ранено 18-го вересня з вогнепальної 
зброї на сходах будинку, у якому 
мешкає колишній віцепрем'єр 
кримського уряду Андрій Сенчен-

КАПІТАН КОРАБЛЯ ПОКІНЧИВ 
ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ 

КИЇВ. -— Як інформує газета „Сто
лічная", капітан корабля Українсь
кого чорноморського пароплавства 
Володимир Беринський покінчив 
життя самогубством. Його кора
бель 10 місяців стоїть під арештом 
у порті ІПарджа, Оман. Залога із 13 
осіб залишилася без засобів для іс
нування, „капітан безуспішно бо
ровся за врятування корабля, та си
ли його були не безмежні". Як ска

зано в інформації, у Чорноморсь
кому пароплавстві це не перша 
смерть. З різних причин тільки цьо
го року померло 150 моряків. За
логи 24-ох кораблів, арештованих в 
чужих портах, деморалізовані. Про 
це багато разів повідомлялося в ра
діограмах. За шість років у паро
плавстві тричі змінився президент, 
а кораблі викутгати з ттолону Украї̂ ^̂  
на не може. 

ПАТРІЯРХ РПЦ ВІДВІДУЄ ОДЕСЬКУ 
МИТРОПОЛІЮ 

ОДЕСА. — Патріярх Російської 
Православної Церкви Алєксій II, 
перебуваючи в Одесі, зустрівся з 
головою обласної державної адмі
ністрації Русланом Боделаном і по
садником Едуардом Гурвіцом. На 
зустрічі московський Патріярх за
явив, що не претендує ні на яке май
но в Україні, зазначивши, що воно 
належить Українській Православній 
Церкві й народові. За словами Пат-
ріярха, про це це ж він повідомив у 
листі до керівників Міністерства 
Юстиції України, „оскільки вороги 
Церкви часто звинувачують нас у 
тому, що ми начебто зазіхаємо на 
майно і мало не на суверенітет Ук
раїни". Під час Літургії в неділю у 
Святоуспенському соборі Одеси 
Патріярх Алєксій засудив розколь
ницькі настрої в українському пра
вослав'ї та застеріг людей від від
відування „подобія церкви", де та
їнства та молитви втратили благо
дать. Головною метою візити є зу
стріч Алєксія зі Вселенським Пат-
ріярхом Вартоломеєм, яка була за-
плянована в Одесі на 24-го вересня. 

БОРОТЬБА З БАРТЕРОМ 

КИЇВ. — прем'єр-міністер України 
Валерій Пустовойтенко, виступаю
чи на зустрічі з колективом київсь
кого заводу „Ленінська кузня" за
певнив, що Уряд розпочинає тверду 
боротьбу з бартерною торгівлею. 

За його словами, на сьогодні бартер 
досяг таких маштабів, які „вихо
дять за межі економічної безпеки 
держави". Великі підприємства 
Дніпропетровської, Запорізької та 
Донецької областей, які вже давно 
мали давати прибуток, найінтен-
сивніше використовують бартер. На 
гірничозбагачувальних підприєм-
ствах бартернг розр^хунки^̂  с^ 
лять 100 відсотків операцій. Гене
ральній прокуратурі доручено вив
чити ситуацію у ряді чільних під
приємств України. 

ФІНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ВІДВІДАЛА 
ЧАЕС 

ЧОРНОБИЛЬ. — Делегація парля
менту Фінляндії.відвідала Чорно
бильську атомну електростанцію, 
де ознайомилася з її працею і раді-
яційною ситуацією. Голова фінсь
кого парляменту Ріта Восукайнен 
розповіла про це, виступаючи на се
сії Верховної Ради України 23-го ве
ресня. Гості зустрілися також зі 
студентами Київського Університе
ту ім. Т. Шевченка та з керівниц
твом України. 

РЕСТАВРУЮТЬ ЦЕРКВУ 

КИЇВ. — Реставрацію церкви Свя
того Миколая на Аскольдовій мо
гилі буде завершено до кінця року. 
Церква-ротонда належить УГКЦ. 
Столична міська адміністрація ви
ділила 300,000 гривень на рестав
рацію храму, спорудженого у 1810 
році. За проєктом архітектора А. 
Меленського церкву-ротонду спо
руджено на місці дерев'яної церкви. 
Згодом її перебудували у формі 
паркового павільйону. У 1936 році 
за проєктом П. Юрченка її допов
нено колонадою. В останні роки во
на була надто занедбана. Балюст
рада, збудована з бетону у 30-ті ро
ки, виявилася заважкою для кон
струкцій храму, що стало причи
ною руйнування. 

У СВІТІ 
у ВІВТОРОК, 23-го ВЕРЕСНЯ, за згодою і дозво
лом обидвох урядів з Сеулю, столиці Південної Кореї, 
виїхала до Північної Кореї чотиричленна журналіс-
тична делегація, що складається з фотографа, універ
ситетського професора та двох знавців корейської ку
льтури з дослідчого інституту. Це перші цього роду 
відвідини від часу Корейської війни. Чотири представ
ники щоденника „Юнг Анґ ", власником якого є бизне-
совий конґльомерат Самсунґ, мають за завдання писати 
про історичні та культурні пам'ятки у Північній Кореї. 

ВПЕРШЕ ВІД РОЗПОДІЛУ ІРЛЯНДІЇ, котрий став
ся тому 75 років у вівторок, 23-го вересня, вперше за 
один стіл переговорів засіли керівники протестантів і 
керівники Шин Фейн політичного крила римо-католи-
цької Ірляндської респз/блікакч.ької армії. Дейвид 
Трсмбл, президент Олстерської профспілкової партії, 
найбільшої протестантської партії у цій бритійській 
провінції, використав цю нагоду та накинувся на своїх 
противників з Шин Фейн, називаючи їх „лихою ма
фією", а при тому також і на теперішній бритійський 
уряд прем'єр-міністра Тоні Блейра. 

В АМЕРИЦІ 
КІЛЬКА ГОДИН ПІСЛЯ ТОГО, як у вівторок, 23-го 
вересня, президент Билл Клінтон у листі до сенатора 
Трента Лотта, керівника Сенатської більшости, натяк
нув на те, що не дозволить на закриття осінньої сесії по
ки не відбудуться дебати законопроєкту про зміни у фі
нансуванні виборчих кампаній, Сенат одноголосно 
схвалив, ще цієї сесії провести такі дебати. Хоч це рі
шення Сенату не не пророкує конечно позитивних вис-
лідів, то все ж таки це крок вперед, бо бодай ці дебати 
задемонструють, що такий законопроєкт існує. Крім 
того, республіканці не хочуть залишитися тими, що ка
тегорично виступають проти будь-яких змін в існую
чому законі, зокрема, коли саме вони започаткували 
всякі слідства у незаконних ходах демократів. 

У ВІВТОРОІС 23-ГО ВЕРЕСНЯ, після зустрічі та 
розмов у Ню Йорку, ЗСА і Японія вирішили скріпити 
свої військові стосунки, не зважаючи на пересторогу зі 
сторони Китаю, що це є провокацією, котра загрожує 
спокоєві та стабільності Азії. Нові узгодження замі
нюють існуючі домовлення з 1978 року про військову 
співпрацю у випадку війни чи іншої кризи в Японії. 
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Початок перегрупування 
ПОЛІТИЧНИХ сил в Україні 
Восьма і остання сесія Верховної Ради України 

цього скликання розпочала працю з наміром роз
глянути понад 300 питань і близько 60 законопро
ектів. Депутатам належить ратифікувати україн
сько-російський широкомаштабний договір про 
дружбу, співробітництво і партнерство, прийняти 
бюджет на 1998 рік, ухвалити закон про вибори, 
закон про українську столицю і багато інших ва
жливих документів. 

Та одна справа заплянувати, а інша -*- виконати 
запляноване в означені терміни. Вже перші пле
нарні засідання показали, що прийняття проектів 
і положень гальмуються то одними, то іншими по
літичними силами. Представники деяких фракцій 
на пленарних засіданнях витрачають час на полі
тичні промови, з огляду на наближення виборчої 
кампанії та на те, що радіо передає ці виступи на 
всю Україну. Можна лише здогадуватися, що 
боротьба невдовзі буде ще гостріщою. 

Тим чабом неіий^аіюмярв^^^і^ 
хідний, отож громадяни напружено чекають, коли 
ж парляментаристи знайдуть компромісове рі
шення. В такому разі Верховна Рада виконала б 
свою місію. Якщо ж закон про вибори прийняти 
не вдасться, то працю парляменту заглушать по
літичні інтриги. Здавалося б, цб повинні розуміти 
і самі депутати. Власне, на цьому більшість з них 
і наголошує у своїх виступах. Проте інші пoctiйнo 
висувають нові й нові пропозиції, концепції, за
конопроекти, перетворюючи сесію на політичну 
виставу. 

Водночас у парляменті, як і по всій Україні, роз
почалося перегрупування політичних сил. На сьо
годні найбільш активний рух спостерігається нав
коло чотирьох осіб: Леонда Кучми, Олександра 
Мороза, Євгена Марчука і Павла Лазаренка. Мо
жна очікувати появи щонайменше ще 2-3 лідерів, 
навколо яких гуртуватимуться політичні однодум
ці. Отож політичні бурі не забаряться. 

Президентові Л. Кучмі, з одного боку найлегше, 
бо в нього більші можливості, а з другого боку — 
важче, бо він постійно перебуйає в центрі уваги 
опонентів і їх критики. Отже, якщо в Україні не 
почнеться економічне зростання, то на успіх у 
нього буде не так багато шансів. 

О. Мороз також має більші можливості, оскіль
ки, головуючи в парляменті, він постійно перебу
ває „на людях" і про нього у кожного уже склало
ся своє враження. 

Колишній прем'єр-міністер України Є. Марчук, 
який довго тримався в тіні, тепер частіше заявляє 
про себе у Верховній Раді, а також у засобах ма
сової інформації. На думку політичних комента
рів, головною фінансовою опорою для Є. Марчу
ка, мабуть, стануть капітали Росії та ЗСА, але для 
нього, як і для кожного політика, вигідніше було б 
опиратися виключно на український капітал. 

П. Лазаренко ще тільки готується до старту. 
Для початку він укріплює своє становище у Вер
ховній Раді України. Остаточно ж міра його по-
пулярности виявиться після виборів парляменту 
нового скликання. 

Ліві сили прагнуть мати свого єдиного лідера. 
Але між комуністами і соціялістами покищо вза
ємини не дуже теплі. Комуністи хочуть єдиним лі
дером бачити Петра Симоненка, а Соціялістична і 
Селянська партії на чолі усіх лівих сил бачать 
Олександра Мороза. Як вони вирішать цю про
блему, сьогодні сказати важко. Цілком можливо, 
що це питання стане причиною остаточної сварки 
між ними. Та незалежно від того, буде в них один 
лідер чи два, ліві все одно передусім опирати
муться на російських колег та на проімперські си
ли в Україні, а політичну активність зосередять на 
анти президентських акціях. Якщо ж через незгоду 
між собою ліві дещо ослабнуть, то їх зможуть ви
користати у своїй передвиборчій кампанії Є. Мар
чук та П. Лазаренко. І хоча до президентських ви
борів ще більше, ніж півтора року, зате до ви
борів парляменту залишилося всього піврОї^. 
Отож до кінця 1997 року можна очікувати великих 
змін у розмежуванні політичних сил в Україні. 

Недавно у Верховній 
Раді України обговорюва
лись два надзвичайно ва
жливі проекти законів. 
Один проект — це зміни в 
Конституції; другий сто
сується можливої рефор
ми виборчої системи. 

Депутати, які пропо
нують зміни в Консти
туції, хотіли б змінити по
літичний устрій України з 
президентського, не пар-
ляментарний. Президент 
Леонід Кучма у своїй про
мові на II Світовому Фо
румі Українців схаракте-
рузував це потягнення у 
слідуючий спосіб: „Дово
диться раз у раз стикати
ся з рецидивами потягу до 
недавного всевладдя (Вер
ховної Ради, що вона його 
мала перед встановлен
ням уряду Президента — 
М:М.) аж до спроб пре-
кроїти на свій лад Кон
ституцію. Навіть без по
глибленої аналізи про
позицій такого характеру, 
які ініцюються щонайпер
ше з боку керівництва 
парляменту, видно, що 
має місце спроба кон
ституційного переворо
ту". Цілий ряд коментато
рів та депутатів назвали 
вислів Президента „кон
ституційний переворот" 
неоправданим перебіль
шенням, та я перекона
ний, що тут Л. Кучма має 
повну рацію. 

П Р О Д В А В А : 5 « : Л И В І 
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На основі теперішньої 
Конституції України, чле
ни уряди, включно з пре
м'єр-міністром, завдячу
ють свої посади у вирі
шальній мірі не Верховній 
Раді, а Пезидентові. Вер
ховна Рада мусить дати 
згоду на призначення по
даного Президентом кан
дидата на посаду прем'єр-
міністра, але Верховна Ра
да не може звільнити його 
„з роботи". Поодиноких 
міністрів Верховна Рада 
не затверджує взагалі. їх 
призначує Президент за 
поданням прем'єр-мініс
тра, їх індивідуально мо
же звільнити тільки пре
зидент. Далі, на основі 
статті 115, „відставка пре
м'єр-міністра України має 
наслідком відставку всьо
го складу Кабінету Мініс
трів України". Отже, Пре
зидент такого крюку у лег
коважний спосіб робити 
не буде. 

Прерогатива Верхов
ної Ради в тій ділянці на
певно не є малою. На ос
нові тієї самої статті Кон
ституції, „прийняття Вер
ховною Радою України ре
золюції недовір'я Кабіне
тові Міністрів України 

має наслідком відставку 
Кабінету Міністра Украї
ни". 

То що ж тоді є краще? 
Щоб тільки Президент 
мав право звільнити і пре-
м'єр-міністра і окремих 
міністрів, чи міг би він це 
зробити тільки за згодою 
Верховної Ради? Уявім со
бі, що друга альтернатива 
стала б в Україні дійсніс
тю. В такій ситуації Пре
зидентові було б незви
чайно тяжко звільнити з 
роботи міністра, який ні
чого не вартує, та який, 
наприклад, був недавно 
популярним депутатом 
Верховної Ради і тому ре
зиґнації не боїться. А де
путати Верховної Ради ду
же часто стають міністра
ми. 

Та це далеко не все. У 
всіх демократичних краї
нах голова уряди не все 
дивиться на різні пробле
ми так, як на них дивить
ся парляментарна біль
шість, навіть і тоді, коли 
прем'єр в основному спи
рається на тій більшості. 
То що ж в таких випадках 
він має робити — підтри
мувати лінію Президента, 
старатись сподобатись 

народним депутатам, чи 
не займати ніякого стано
вища і разом з тим не ро
бити нічого, щоб не „об
разити", ні одну, ні другу 
сторону? Чи уряд, якого 
міністри надто часто пе
ребувають „між молотом 
і ковадлом", може бути 
ефективним? 

Подібна ситуація існує 
в багатьох підприємствах 
різних країн Західньої Ев-
ропи, де шеф підприєм
ства не може звільнити 
робітника без згоди проф
спілки і таким чином не 
може успішно конкурува
ти з іншими підприєм
ствами. Також з історії 
знаємо, що коли в давні
ших часах уряди Франції 
чи Італії були в основ
ному керовані парлямен-
тами, то тоді вони були 
посміховищем публічної 
опінії світу. 

Як же парлямент мо
же успішно керувати уря
дом? Це є неможливе. Ні
який уряд у світі не міг 
успішно керувати держа
вою, коли голова уряду 
залежав від „надзірної ра
ди", що складалася з 
кількасот членів. Поду
маймо тільки: в одному 
випадку маємо сильного 
Президента, який мусить 
за свою політику відпо
відати перед народом; в 

(Закінченню на сюр. 3) 

Ґо. 

Нижче Арктичного 
кола на північному Ат-
лянтійському океані, бли
жче до Ґренляндії на за
ході, а дальше від Норве
гії на сході є острів майже 
величини стейту Огайо з 
чвертею мільйона населен
ня. Перші поселенці зі 
Скандинавії назвали цей 
же острів Ісляндія (Краї
на льоду), бо розчарува
лися, коли воду узбереж
жя заніс лід після гострої 
і довгої зими. І коли ос-

в огрівається зараз 
Ьльф-стрімом, що є теп

лою течією океану, то ґе-
отермальна енергія огрі-
ває хати і споруди. Завдя
ки тому у теплицях про
довж року Вирощують го-
родовину, тропічні овочі і 
квіти, а енергія бистрих 
вод рік покриває 96 відс. 
електричного запотребу-
вання. А тому, що клімат 
обмежує активність сіль
ського господарства, ри
бальство і рибний проми
сел є норієм ісляндської 
економіки. 

Ісляндці, які дихають 
чистим повітрям, вільним 
від спаленого вугілля і 
нафти, не мають властиво 
родинних прізвищ, у 
практиці вони вживають 
своє перше ім'я, напри
клад, Стефан і Інґа, а їхнє 
прізвище твориться так, 
що до першого ім'я бать
ка додають закінчення „-
сон" для сина або „-дот-
тір" для дочки. Отже, ко-

Юрій Р. Рибак 

ІСЛ>ІНДІЛ[ 
ли перше ім'я батька є 
Джон, то прізвище сина 
буде Стефан Джонссон а 
дочки Інґа Джонсдоттір. 
Жінка, коли виходить за
між, не змінює своєго ді
вочого прізвища. А тому, 
що є велике число іслян-
дців з тим самим ім'ям, 
телефонічна книга вно
сить у список ще заняття 
кожної особи — як дода
ток до адреси. Коли так 
про це все знають турис-
fff, TS Й8 диіу{8¥ься, Чбму 
ісляндці, звертаючись до 
своїх, а навіть до чужин
ців, вживають перше ім'я. 

Відносно харчування, 
то ісляндці споживають 
більше ягнятини і риби, 
ніж люди інших країн. 
Навіть ковбаски (hot dogs) 
роблять з ягнятини рад
ше, ніж з воловини і сви
нини. Вони люблять соле
ну або сушену рибу, а го
ловно дорш (cod). Улюб
лений десерт — це skyr, 
продукт з молока, подіб
ний до йогурта з цукром і 
кремом... 

Велику частину заро
бітків видають на свої до
ми і їхнє внутрішнє устат
кування. По селах хати 
будують з торфу (дерна) і 
каміння, а у містах з де
рева. Зараз більшість хат 
при будові вживає залізо
бетон, якого не так легко 

нищить землетрус чи силь
ні вітри, що „змітають" 
узбережжя. Кожних п'ять 
років принайменше один 
із 200 вулканів на острові 
розкидає ляву та каміння 
по високорівні (плято), 
що є понад 2.500 футів 
над рівнем моря. Ця ви-
сокорівня є теж місцем 
природного дива, гейзерів 
— джерел гарячої води, 
що періодично вибухають 
фонтаном; та ґлечерів-

ням власної ваги сповза
ють вниз. 

Прожиток в Ісляндії 
дорогий, бо майже все по
трібне приходиться імпор
тувати, а щоб вдержати 
бюджет домашньої госпо
дарки, потрібно більше 
хлібодавців. Такий соціо-
економічний стан змушує 
багато молодих пар ще 
перед одруженням жити у 
домі одних із батьків. їм 
дозволяють перебувати 
там навіть роками, щоб 
працею і ощадністю мо
гли зібрати фонди на за
куп мешкання або дому, а 
тим часом на світ прихо
дять діти. Згідно зі стати
стикою 60 відс. дітей-пе-
рвістків в Ісляндії родять
ся ще перед одруженням 
батьків. Звичайно пари 
одружуються тоді, коли 
можуть бути вже еконо

мічно незалежними, а де
які з них своє вінчання 
злучують з христинами 
дітей в один обряд. 

драматична традиція 
скандинавців, які з кінцем 
IX сторіччя втікали від 
автократичного короля і 
поселювалися на острові, 
продовжує своє існування. 
Ісляндський althing — це 
найстарша парляментарна 
асамблея світу! Довгі ро
ки Ісляндія, від 870 року 
залежна від Норвегії, а 
від 1380 року перебуваю
чи під правлінням Данії, 
поволі поширювала само
врядування, аж до осяг
нення в 1944 році неза-
лежности, зі столицею 
Рейк'явік. Ісляндія є не-
втральною країною, а її 
конституція забороняє 
створювати армію, вій
ськову фльоту і війьско-
во-повітряні сили. І ма
буть, це вирішило місце 
зустрічі президента ЗСА 
РоналДа Реґена з Горба
човим на невтральній іс-
ляндській землі. 

Ісляндці — це гордий і 
високограмотний нарід. 
Майже одна з п'ятьох 
крамниць у столиці — це 
книгарня! Майже кожний 
дорослий говорить по-ан
глійськи, а багато знає ще 
інші чужі мови. Все ж та
ки є ще рідна мова скан
динавського походження, 
яку звуть islandic. Вона 

(Закінчення на crop. 3) 

Віра Маланчій 

СФУ^УКО приготовл.мється 
до конгресу 

Українська народна української держави. У 
словесність каже, що чо- травні 1997 року О. Соко-
ловік тримає хату за один лик дістала відзначення 
ріг, а жінка за три. Такою від президента України 
потугою в українському Леоніда Кучми з датою 
світі є Світова Федерація 24-го серпня 1996 року та-
Українських Жіночих Ор- кого змісту: „До п'ятої 
ганізації (СФУЖО). річниці незалежности Ук-

Ця світова організація раїни Президент України 
об'єднує 21 жіночих ор- має приємну нагоду при-
ганізацій, що репрезенту- вітати і з вдячністю від-
ють 13 країн на чотирьох значити ваш великий вне-
континентах. Діяльність її сок у розбудову незалеж-
включає різні види пра- пости України". Ці два 
ці: виховну, мистецьку, 
видавничу, суспільно-ха-
ритативну, репрезентатив
ну. СФУЖО є одною із 
засновників Світового 
Конгресу Українців і кож-
ночасна голова СВУЖО є 
другим заступником пре
зидента СКУ. 

Діяльністю федерації 
керує Управа під проводом 
голови. До Управи нале
жать екзекутива, рефе-
рентки різних комісій і 
представниці складових Governmental Organization, 
організацій. Світовий кон- NGO) на консультатив-
ґрес СФУЖО обирає про- ному статусі в Економіч-
від на п'ять років. І ось, у ній і соціяльній раді і асо-
жовтні ц. p., відбудеться ційована з Департаментом 
7-ий Світовий конгрес публічної інформації. Ма-
СФУЖО. Цим конгресом ючи статус Ен-Джі-0, 
СФУЖО почне відзначу- СФУЖО бере участь у 
вання свого 50-ліття, яке світових конференціях 

відзначення — це відзна
чення СФУЖО за її допо
могу незалежній Україні. 

Ще одне завдання 
СФУЖО — вдержувати 
та нав'язувати зв'язки з 
міжнародними, зокрема 
жіночими, організаціями. 
СФУФО — це єдина укра
їнська огранізація, яка 
має своє місце в системі 
Організацій Об'єднаних 
Націй. Вона є недержав
ною організацією (Non-

офіційно припадає на ли
стопад 1998 року. 

СФУЖО — це про
довження Українського 
Жіночого Руху, який по
чався 1884 року заснуван
ням першої жіночої ор
ганізації в Україні й завер
шився створенням Світо
вого Союзу Українок у 

Жіночої Декади ООН, ос
тання з яких відбулася 
1995 року у Пекіні. 

СФУЖО належить до 
Генеральної федерації жі
ночих клюбів, співпрацює 
з іншими міжнародними 
організаціями, як Світо
вий рух матерів (МММ — 
Париж), Міжнародна жі-

1937 році. Друга світова ноча рада. Міжнародний 
війна перервала діяль- жіночий союз. В 1993 році 
ність українського жіноц
тва. Багато українських 
жінок опинилися на Захо
ді, де почали творитися 
нові жіночі організації. 
Щоб об'єднати жіночі ор-

у Києві відбулася перша 
міжнародна жіноча кон
ференція „Україна і демо
кратія", співорганізатора-
ми якої були СФУЖО і 
Союз Українок України. 

ганізації, які існували по- На 7-ий Конгрес СФУЖО 
за межами України, засно- прибуде з України Сюзан-
вано у ЗСА у листопаді на Станік, міністер юсти-

рацію Українських Жіно- Перед конгресом сто-
чих Організацій. ЇТЬ питання: що далі? В 

Одним з головних зав- останньому часі вся енер-
дань СФУЖО — це все- гія була спрямована для 
бічно допомагати Україні відроджений України. Те-
у її державотворенні. В пер прийшов час звернути 
липні 1993 року сЬонд Ду
ховного Відродження ім. 
Митрополита Андрея Шеп-
тицього у Львові дав го
лові СФУЖО Оксані Со
колик диплом за громад
ську та освітню діяль
ність у середовищі укі5аїн-
ської діяспори і консолі
дацію сил для розбудови поможемо Україні''. 

увагу на діяспору і попра
цювати над втриманням її 
ідентичности, бо тільки зі 
сильними організаціями 
будуть рахуватися держа
ви, в яких проживаємо. 
Отже, на 1998 рік запля
новане гасло СФУЖО: 
,Зміцнімо діяспору — до-

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи осіб, включно з по
смертними згадками-некрологами, мають бути не довші за три сторінки ма
шинопису, писані через два інтервали на друкарській машинці і лише на одно
му боці листка паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто розуміє цю вимо
гу як писання великими літерами, насправді літери мають бути малі, але ве
ликі проміжки поміж рядками, щоб було де поправити речення, якщо зайде 
потреба). Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної по
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх матеріялах, не 
скорочуючи їх. У випадку англійських назв чи прізвищ слід подати їх і по-ан
глійському і по-українському. — Редакція. 

Мар'ян Коць 

Гол ОДИ й наиіе імайбутнє 
II 

Духовість кожного народу є підвалиною, на якій ви
ростає його культура. Творці духовости знаходять ко
рінчики через духовність. Духовенство якраз мало б 
першим зрозуміти причини гол одів й впровадив ці спо
гади в ритуали. Якраз духовенство знайде об'єднуваль-
ну силу через вшанування пам'яті жертв. 

На поселеннях вже від 40-их років, якраз при по
вній співучасті Церков, вшановували пам'ять жертв го-
лодів. Відзначив голод в Україні Конгрес ЗСА. Як не 
дивно, в роки державности України найвищі церковні 
діячі відмовляються від поминання жертв голодів у 
кожнодЬнних Літургіях. Це відноситься до верховного 
Архиєписксша УГКЦ, владик у ЗСА УШЦ та й у туїшшіх 
патріярхів не відчувається розуміння введення поми
нання жертв голоду у щоденні Богослуження. Заходи в 
тому напрямі якраз знівечують патріярхи. А церкви 
мали б стати зразком для перевиховання дитини, бать
ків. Покаяння злочинців і їхніх нащадків. Хіба 12 чи 
більше мільйонів жертв голоду не заслуговують на по
минання: „За душі мільйонів дітей, сестер і братів на
ших, убієнних голодом у час безбожницького пануван
ня комуністів, щоб станути їм у місці світлому, де всі 
святі праведні спочивають. Господу помолімось!"? Це 
мільйони, голодом виморені, які, на думку владик, не
гідні поминання, хоч живучі єпископи, митрополити, 
патріярхи кількакратно удостоєнні в Богослуженнях 
згадуваннями. 

Дитину виховують батьки. Освіту здобуває дитина 
у школі. Так мало б бути. Коли роздумувати над істо
ричністю голЬдів, цим межовим стовпом у найновішій 
історії України, мусимо ствердити, що в школах цілком 
ігнорують цю тематику. А мало б бути інакше. Вже 
розпочинаючи кожноденну першу годину навчання, ма
ли б діти, крім „Отче наш", згадати жертви загиблих у 

гол одах. У шкільні програми справжні педагоги повин
ні б розпрацювати відповідну кількість годин історії, 
присвячених періодам голодів. Це обов'язок міністер
ства освіти. А хіба про це думають на тому рівні? Мо
жна бути певним, що багатьох батьків таки виховували 
б діти, всупереч аксіомам. І воно сьогодні потрібне. 

Президентські укази не мають законного підґрунтя. 
Буває по-різному. їх дотримуються, їх забувають або й 
сам зверхній замовчує... Тільки законом Верховної Ра
ди мусить бути введене поминання жертв голодів. Це 
устійнення Дня Скорботи на 28-го лютого кожного ро
ку. Такі поминання включали б: о год. 12-ій однохви-
линна зупинка всякого автового руху на дорогах; дзво
ни в церквах, сирени, цілоденний піст. У військових час
тинах — однохвилинна стрункість і жалібна трембіта. 
У радієвих, телевізійних програмах — тільки жалібна 
музика, літературна творчість такого ж характеру. 

Вилонюється потреба брати під увагу декілька еле
ментів праці Асоціяції Дослідників Великого голоду 
1932-33 років. Найперше сама свідомість фактів зу-
мисного замовчування голодів в Україні у світовій по
літиці, потім потурання тим силам нашого Уряду, 
врешггі, наші скромні спроможності, які обмежуються 
тими якраз владними структурами в ім'я нібито світо
вої чи й нашої внутрішньої злагоди. Хоч у дійсності — 
це тільки партократично-большевицька верхівка, яка 
взяла верх над нашим державним життям, намагається 
закрити перед світовою історією власну 74-річну зло
чинність. 

Відчувається неприхильне, а то й вороже настав-
лення національно мислячих громадян до комуністич
них членів Верховної Ради; до маршів комуністів, які 
хочуть повернення до Совєтського Союзу і працюють у 
тому напрямі. Тому не можна дивуватись, — це ж ко
лишні високопоставлені партократи або їхні тепер діти. 
Хіба можна вимагати, щоб вони розуміли страдницьку 
смерть отих 12 мільйонів, які були жертвами їхніх зло
чинних батьків? Чому ж нейадйвіти їх? Хіба не краще 
дати їм змогу пізнати на власному прикладі, що це й 
яка це смерть від голоду? 

Зустріти їх і дітей їхніх на теперішних вільно-укра
їнських дачах. Покликати туди спецслужбовців для 
підтримання порядку. Відібрати їхні мерцедеси. Забра
ти кожну хлібину, борошно, все харчування. Залишити 
для них саму лободу, листя акації, нехай ще й котеня. 
Щойно в передсмертних судорогах перевезти їх у лікар
ні для партійних. Там з лікарською опікою врятувати 
кожного. А тоді побачимо, чи захочуть вони комуни, 
повернення під опіку Москви! 

Асоціяція принижена до рівня закапелка, де 
„знайдено" для неї приміщення. Порівняйте приміщен
ня отих колишніх злочинців, а сьогодні властьімущих і 
побачите, хто ми для них. Коли історична місія асоція
ції вимагала б висунення цієї діяльності під рампове 
світло, з усіма доступними для неї середниками фінан
сових, фахових ресурсів, відповідним державним бюд
жетом, яким користуються якраз антиукраїнські еле
менти. Чи довго так ще знущатимуться над нашою іс
торією зрадники та запроданці? Хто врешті усвідомить 
їх, а також найперше себе, який обов'язок поклала на 
нас наша історія? 

Берім приклад із ізраїльтян. Вони сьогодні доби
лись того, що швайцарські банки повертатимуть їхнє 
золото, зберігане в банках від часів панування гітлерів
ської Німеччини. 

Хто із Уряду України поцікавився, де зберігається 
золото, яке забирали від голодуючих у т. зв. торґсінах 
в 1932-33 роках і яке було перевезено через кордон 
е с е р у Польщу? А везли їх повні вози! Це в 1932-33 
роках, коли Совєтський Союз був уже устійненою дер
жавою, тобто там були міждержавні домовлення про 
такий перевіз. За шість років незалежности Уряд Украї
ни ні разу не звертався до Росії з вимогою відшкодуван
ня родинам загиблих від голодів. Наскільки гуманніша 
повоєнна Німеччина, яка ще по сьогоднішний день ви
плачує відшкодування родинам чи й самим жертвам на
цистських концтаборів. 

Скромність на нашій дорозі недопоступима. Вимоги 
до Уряду, народу. Церков, поставила перед Асоціяцією 
сама історія. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 26-го ВЕРЕСНЯ 1997 р. 

Росія... 
(Закінчення зі стор. 1) 

„ Р о с і я в с е р о б и т и м е 
д л я того, щоб не пустити 
Прибалтику до НАТО. То
м у М о с к в а й г а р а н т у є 
т р ь о м п р и б а л т і й с ь к и м 
республікам безпеку. Але 

що стоїть за цими гаранті
я м и ? Н і ч о г о . П о р о ж н і 
с л о - в а " , — сказав п р о ф . 
Р. Пайпс. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У Н Союзу! 

Quo vadis, Україно? 
Слідкуйте за підготовкою чергових 
виборів до Верховної Ради України 

на хвилях 

Української Радіослужби 
УКРАЇНСЬКОЇ ТЕЛЕ-РАДІО КОМПАНІЇ 

Ukrainian American Broadcasting Co. 

Ви почуєте такі передачі: 
• Сесії Верховної Ради 
• Депутатський канал 
• Політична студія 
• Україна і світ 
<« Щоденні новини 

Який шлях вибере Україна після виборів? 
Лише ПОСТІЙНІ слухачі Української Радіослужби 

перші будуть знати, куди піде Україна! 

Телефонуйте зараз: 

1-800-75-UKRAINE 
1-800-758-5724 

Передплатники цілоденної, щоденної Української 
Радіослужби: 

• слухатимуть українське радіо ЗО днів безкоштовно 
• будуть гарантовані ТРЬОХ місячним безкоштовним 

користуванням українського телебачення 
• будуть першими в черзі для встановлення україн

ського телебачення в їхніх домах в кінці цього року. 

КОШТИ: 

Українське радіо: $20.90 в місяць 
Українське радіо і телевізія: $29.90 в місяць 

(не включає кошт встановлення відповідного обладнання) 

Нехай Українська Теле-Радіо Компанія 
наблизить Вас і Вашу родину до України! 

Ukrainian American Broadcasting Co. 
*1 Bridge Plaza, Suite 145 *Fort Lee ,N.J. 07024 

КОМІТЕТ БУДОВИ ХРАМУ БОЖОЇ МАТЕРІ В 
ЗАРВАНИЦІ ПРИ ФУНДАЦІЇ УВУ 

проголошує список жертводавців, які дотепер 
відгукнулися на наш заклик. 

(Другий список охоплює пожертви від 9/4/97 до 
9/20/97) 

Микитин Юрій і Евгенія, син Юрій і Лідія 1,000.00 
Стрихар Василь 1,000.00 
Чайківські Михайло і Мирослава в св. п. батька 
Володимира Пришляка 1,000.00 
Фурда Михайло і Лідія 450.00 

+ 50.00 разом 500.00 
д-р Василь Саляк 500.00 
Шпинда Петро і Анастазія в св. п. померлих 
з родини Шпиндів і Пужиків жертвують на 
будову храму Божої Матері в Зарваниці 500.00 
Басладинська Володимира 200.00 
Довгань Михайло 100.00 
Кизима Микола в св. п. батьків і брата Михайла, 
який загинув в УПА 100.00 
д-р Левко Михайло з родиною 100.00 
Петро Левко з родиною 100.00 
Мулик Антін 100.00 
Пришляк Теодозія в св. п. дорогого мужа 
Володимира Пришляка 100.00 
Зозуля Теодозій і Оля 100.00 
Загайкевич-Мельничук Гяля 50.00 
Загайкевич Орест 50.00 
Рудик Михайло і Стефанія 25.00 

(У нашому списку 6-го вересня 1997 р. було подано: 
Городиський Ярослав і Оля, а має бути: Городецький 

Ярослав і Оля зложили 100.00 дол. За недогляд 
перепрошуємо). 

Український Громадський Комітет в Лорейні, Огайо 
збіркова листа - - збірщик Степан Ганчарик зібрав: 

д-р Сілецький Юрій 
Маланчук Степан і Стефанія 
Кульчицький Володимир 
Княгиницький Зеновій і ГІльдегарде в св. п. 
батька 0. Ярослава Княгиницького 
Лесюк Марія 
Ганчарик Степан і Каролина 
Калюшик Катерина 
Купчинська Марія 
Курдіяка Дмитро і Анастазія 
Івасишин Петро і Марія 
Крайчик Олександер і Марія 
Оринчак Петро і Тереса 
Пакуш Евген і Оксана 
Пащин Марія 
Андрійович Микола і Марія 
0. Паливода Степан 
Гомка Петро і Дольорис 
Костюк Дмитро І Катерина 
Дирів Григорій 
Головацький Дмитро і Розалія 
Дрогомирецький Осип 
Розмаринович Йосиф і Софія 
Бучинський Микола і Марія 

100.00 
50.00 
50.00 

25.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 

Комітет щиро дякує всім жертводавцям і просить ВСІХ, хто 
бажає покласти свою цеголку в цей Храм, надсилати 

пожертви на адресу Фундації УВУ: 

UKRAINIAN FREE UNIVERSITY 
Foundation, Inc. 

43 St. Marks Place 
New York, N. Y. 10003 

Чеки просимо виписувати на: Zarvanycia Fund. 

КОМІТЕТ БУДОВИ ХРАМУ в ЗАРВАНИЦІ ПРИ ФУНДАЦІЇ УВУ 

Лекції англійської МОВИ 
ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ 

ЛШ^ Зайняття тридцять п'яте 

EITHER ONE IS FINE! 

Сьогодні ми поговоримо про вживання слова "either", а 
також ще кількох з ним пов'язаних слів. Вони усім знайомі й 
вживаються дуже часто (у всякому випадку, американцями). 
Одначе, вони мають свої особливості, і для того, щоб доби
тися ясности, треба їм приділити увагу. 

Для початку декілька ввідних завваг. 
1) У слова either є немов „заперечний двійник" — neither, але 
сфери вжитку цих слів, як ми зараз побачимо, не збігають
ся. 
2) Обидва ці слова мають два варіянти вимови, при чому їх 
часто наводять як приклад різниці британської й американ
ської вимов. Англійці вимовляють перший голосний звук як 
„ай", американці — як довге „і". 

В дійсності^ якщо прислухатися, то в Америці можна по
чути і британський варіянт. Моє суб'єктивне враження: так 
говорять люди, які бажають підкреслити інтелігентність 
своєї мови. Несподіване підтвердження цьому спостережен
ню я одержав недавно в студії звукозапису. Я попросив ак-
трису-американку прочитати один і той самий текст двічі: 
спочатку повільно і виразно, а потім — швидко, в розмовно
му темпі. Сама того не завваживши, вона спочатку вимови
ла це слово „по-британськи", а потім — „по-американськи". 

Із цього випливає практичний висновок: ви можете вжи
вати той варіянт вимови цих слів, який є звичним для вас 
(відомо, що в Україні більшість вчителів вживають британ
ський варіянт). 

Тепер розглянемо першу конструкцію, в якій присутні 
три слова: 
both ... and ... — як ..., так і . . . 
either... or . . . — або ..., або ... 
neither ... nor. . . — ні.. . , ні . . . 
You can drink both wine and beer. — Ви можете пити як 
вино, так і пиво. 
Не is either sick or drunk — he behaves very strangely. — Він 
або п'яний, або хворий — він поводиться дуже дивно. 
Either come in or go out; don't stand in the doorway. — Або 
входьте, або виходьте; не стійте в дверях. 
She speaks neither German nor French. — Вона не 
розмовляє ні по-німецьки, ні по-французьки. 

Слова both і neither часто вживаються як односкладова 
відповідь на питання: 
Do you sing or dance? — Both. — Ти співаєш чи танцюєш? — 
І те, й інше. 
Do you want to go to the park or to the movies? — Neither. 
— Чи ти хочеш піти до парку, чи до кіна? — Ні те, ні інше. 

Слово ж either (яке тут перекладається „один (будь-
який) з двох") звичайно вимагає більш широкої відповіді: 
Would you like to come on Saturday or Sunday? — 
Either day is OK. — Чи ви хочете прийти в суботу, чи в не
ділю? Будь-який з цих днів підійде. 

Тепер невеликий відступ: відомо, що іменник, який вже 
зустрічався в минулому реченні, часто заступають словом 
one — ось приклад: 
Which саг? The one іі̂ заіг you. — Яка автомашина? Та, що 
поруч з вами. 

Тому дана конструкція із словом one стає неначе універ
сальною, і в результаті — часто вживаною (тому вона й ви
несена в наш заголовок). 
Either one is fine. -— I те, й інше підходить. (І так, і так доб

ре). 
You have two options. Which one do you choose? — 
Either is fine. — У вас є два варіянти. Який ви вибираєте? — 
Мене задоволяє будь-який з них. 

Усі три згадані слова (both, either, neither) можуть вжи
ватися як із прийменником of, так і без нього, що створює 
деяку плутанину. Дивіться: якщо перед іменником, який ха
рактеризується одним з наведених слів, є такі визначальні 
слова, як the, these, those, my, your і т.д. — потрібен прий
менник of: 
І like both of these pictures. — Both pictures are here. 
Is either of the boys coming with us? 
You can use either hand. 
Neither of my sisters is married. 
Neither book is good. 

Але перед особовим займенником вживається тільки 
форма з прийменником of: 
Both of you are nice guys. — Ви обидва -— добрі хлопці. 
Either of them can do it. •— Будь-хто з них може це зробити. 
Neither of us likes music. — Hi один з нас не любить музики. 
Отже, перше значення either — будь-який (з двох). В цьому 
— його відмінність від слова any — будь-який (з багатьох). 

Тут є ще один нюанс: словосполучення "on either side" 
на українську мову можна перекласти тільки одним спосо
бом — „по обидвох сторонах". 
There are trees on either side of the street. — По обидвох 
сторонах вулиці ростуть дерева. 

Тепер друге важливе значення слова "either — також". 
Справа в тому, що словові „також" у стверджувальному 
сенсі відповідають кілька англійських слів: too, also, as well; 
a у від'ємному — тільки одне — either. 
I 'm hungry, too. — Я також голодний. 
I 'm not hungry, either. — Я теж не голодний. 
(Кому, яка відділяє ці слова, можна ставити, а можна й не 
ставити — вибираємо те, що нам підходить). 
Магу can't swim. — І can't, either. — Я теж не вмію. 
This is not my book. — It's not mine, either. --- I теж не моя. 

У цього значення слова "either" є своя складність: воно 
вживається у заперечних реченнях і тому неначе зрівню
ється зі словом "neither". Одначе, вживаються вони по-різ
ному; сплутати їх — явна помилка. Якраз такі мікропробле-
ми часто зустрічаються в тесті TOEFL, який визначає рівень 
володіння англійською мовою. Так що не лінуймося вник
нути в цю тонкість. 

Neither є частиною характерного звороту "So do І. — 
Neither do І". (І я теж. ~ А я — ні.), який коротко доповнює 
попереднє речення. При цьому дієслово to do заступає всі ін
ші дієслова, крім сильних (напр., to be, can, must, will). 
Mary likes music and so do I. 
She doesn't smoke and neither does John. 

Особливість цього звороту — у зворотньому порядку 
слів. Зворот зі словом either повністю еквівалентний йому, 
але порядок слів — звичайний. Так що слід вибирати один з них: 
І don't know the answer, and neither does he. 
I don't know the answer, and he doesn't, either. 
Варіянт із словом either — більш живий, розмовний. 
Не won't соїре tomorrow, and І won't, either. — Він не прий
де завтра, і я теж (не прийду). 

На завершення хочу звернути вашу увагу на факт, що 
слово either є немов індикатором природної мови — англійці 
та американці вживають його дуже часто, а тим, хто вивчає 
мову, воно дається важко. Тому варто попрацювати над тим, 
щоб включити його до своєї мови. 

Автор лекцій англійської мови — Віталій Левенталь. Матеріял 
переклала та опрацювала відповідальна за рубрику Галина 
Колесса. Автор застерігає за собою усі права. 

© В. Левенталь 

П р о ДДВ£1**. 
(Закінчення зі стор. 2) 

другому випадку г о л о в а 
уряду мусить дивитись не 
на довгореченцеві полі 
тичні, економічні чи соці-
яльні стратегії, а на змін-
ливі настрої депутатів, які 
н а д т о ч а с т о п о з а с в о ю 
власну каденцію не див
ляться . 

На щастя, проект за
кону про зм іну Консти
туції не знайшов потрібної 
б і л ь ш о с т и . Ц ь о г о р о к у 
Верховна Рада проекту 
того розглядати не буде, 
тому що на основі статті 
156 Конституції, „повтор
не подання законопроекту 

про внесення змін... до ці
єї Конституції з одного й 
того самого питання мо
ж л и в е лише до Верховної 
Ради України наступного 
с к л и к а н н я " . Це напевно 
не значить, що дискусія на 
ту тему припиниться. На 
н а п р я м н і т і є ї д и с к у с і ї 
К у ч м а м о ж е мати вели
кий вплив, та тільки тоді, 
к о л и його популярн ість 
серед народу буде на від
носно високому рівні. 

д р у г а п р о б л е м а , що 
тепер завзято дебатується 
у Верховн ій Р а д і , — це 
проблема виборчого зако
ну. Питання є, чи закон 
має бути мажоритарний, 
чи пропорційно-мажори
тарний? 

ПАЛАТА Р Е П Р Е З Е Н Т А Н Т І В С Х В А Л И Л А у вівто
рок, 23-го вересня, законопроект, яким дозволяється 
замінити американського орла на 25 центовій монеті. 
Місце орла замінять проектом, який звеличуватиме 
поодинокі стейти країни. Законопроект схвалено 413 
голосами за і 6 проти, а випуск нових 25- центових мо
нет запляновано від 1999 до 2008 року. Республікан
ський конгресмен з Делавер Майк Кесел, який є голо
вою Банкової комісії Палати Репрезентантів д л я до
машньої та міжнародної грошової політики, зазначив, 
що згадана монета буде подібною до монети виданої у 
1976 році з нагоди 200-річчя ЗСА. 

20-тий Р ІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
Неділя 5-го жовтня 1997 р. 

12:00 - 5:00 вечора 

МЕНОР ДЖУНІОР КАЛЕДЖ 
700 Факс Чейс Ровд 
Дженкінтавн, Па. 

215-885-2360 
ВСТУП для дорослих $4.00 для дітей до 12 р. $1.00 

Служба Божа '10:30 р. 

Як звичайно, одні дис-
кутанти керуються своїми 
власними інтересами, інші 
— інтересами своєї партії, 
треті — національними ін
т е р е с а м и . Д е х т о з них 
свої в у ж ч і інтереси при
криває національними ін
т е р е с а м и , т в е р д я ч и , що 
пропорційно-мажоритарна 
метода є краща за мажо
ритарну, тому що вона за
охочує л ю д е й до г у р т у 
вання у меншій кількості 
партій. 

Того роду твердження 
є цілковито фальшиві. Іс
т о р и ч н и й д о с в і д в к а з у є 
недвозначно на те, що чим 
більше „пропорційності", 
тим більше партій. Треба 
надіятись, що знайдеться 
досить депутатів, як і по
с т а в л я т ь добро д е р ж а в и 
„понад у с е " і п р и й м у т ь 
мажоритарний закон про 
вибори. 

В о с н о в н о м у , з а к о н 

про в и б о р и , у х в а л е н и й 
Верховною Р а д о ю 18-го 
листопдада 1993 року, не 
поганий. Його треба тут і 
там скорегувати. Зокрема 
т р е б а з м і н и т и ч а с т и н и 
статті 43 : „Вибори визна
ються такими, що не від
булися, якщо в них в зяло 
у ч а с т ь м е н ш я к 50 в і д 
с о т к і в в ід ч и с л а в и б о р 
ців..." та „обраним вважа
є т ь с я к а н д и д а т у д е п у 
т а т и , я к и й о д е р ж а в . . . 
б ільше половини голосів 
виборців . . . а л е не м е н ш 
як 25 відсотків від числа 
в и б о р ц і в , в н е с е н и х д о 
списків виборців.. .". Мені 
здається, що мажоритар
на метода виборів була б 
корисною д л я „демокра
т ів" уже у наступних ви
борах просто тому , що в 
них є багато, багато біль
ше партій, н іж у „ к о м у -
н і з у ю ч и х " п о л і т и ч н и х 
сил. 

t 
Ділимося сумною вісткою, що 23-го вересня 1997 р. 

відійшов у ВІЧНІСТЬ на 92-му році життя наш найдорожчий 
БАТЬКО, ДІДО і ПРАДІДО 

6л. п. 
ВАСИЛЬ 

КРОПИВНИЦЬКИЙ 
нар. 19-го січня 1905 р. м. Сколе, Львівська обл. 

ПАНАХИДА — п'ятниця, 26-го вересня о год. 7:35 веч. в 
похоронному заведенні Литвин і Литвин, Юніон, Н. Дж. 

ПОХОРОН - - субота, 27-го вересня з церкви св. Івана 
Хрестителя о год. 9:30 рано на український православний 
цвинтар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Залишив у глибокому смутку: 
дочку - ТЕОДОЗІЮ з чоловіком ЯРОСЛАВОМ 
синів — БОГДАНА з дружиною ПЕТ 

- ЛЮБОМИРА з дружиною АЛЕС 
п'ятьох внуків і двох правнуків. 

Вічна йому пам'ять! 

НОВІ ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Андрійко Стасюк, син Ан-
дріяна і Христини Стасю-
ків,новий член УНСоюзу 
360-го Відділу в Боффа-
ло, Н. Й, Вписали свого внуч
ка Андрійка в члени УН
Союзу бабця Марта і 
дідусь Маріян Стасюки. 

Роксоляна Мейлі, доня 
Христ і Оксани Мейлі, но
ва членка 234-го Відділу 
УНСоюзу в Елизабет, Н. 
Дж. Забезпечили свою до
ню Роксоляну союзовою 
грамотою батьки Христ 

і Оксана Мейлі. 

Наталя К. Ґінн, нова членка 247-го Відділу УНСоюзу у 
Вілмінґтоні, ДЕ. Наталю К. тримає на руках її брат, 
член УНСоюзу, Адам Николай Ґінн. Адам і Наталя є ді
ти Катрусі й Андрія Ґінн. В члени УНСоюзу записала 
своїх внучків Адама й Наталю бабуня Люба Шеремета. 

події 
КОНЦЕРТ М. СТЕФ'ЮК 

Ню Йорк. — Українсь
кий І н с т и т у т А м е р и к и 
в л а ш т о в у є концерт со
л і с т к и Київсько ї опери 
Марії С т е ф ' ю к ; партію 
ф о р т е п і я н у виконає В . 
Винницький. У програмі 
— твори Моцарта, Керу-
біні, Доніцетті , Россіні, 
Верді, Степового, Лисен-
ка, Лятошинського, Кро-
пивницького, Кос-Анато-
льського , Соневицького 
та ін. Концерт відбудеть
ся у суботу, 4-го жовтня, 
в УІА, 2 схід 79-та вул.; 
початок о год. 8-ій вечо
ра. Телефон д л я інфор-
мацій (212) 288-8660. 

ВИСТАВКА М. ШУГАНА 

Ф і л я д е л ь ф і я . — Тут 
у суботу і неділю, 4-5-го 
ж о в т н я , 67 -ий В і д д і л 
С У \ влаштовує виставку 
Марка Шугана. Вистав
ка, влаштована з нагоди 
проведення Тижня Укра
їнського М у з е ю , прохо
д и т и м е в Українському 
О с в і т н ь о - К у л ь т у р н о м у 
Центрі в Дженк інтавн і , 
Па. В і д к р и т т я її в ідбу
д е т ь с я 4 - г о ж о в т н я о 
год. 5-ій після полудня. 
Відвідати виставку мож

на буде у суботу від 4-ої 
до 9-ої год. вечора, у не
ділю — від 12-ої до 6-ої 
год вечора. 

ТВОРИ 
Б. ГОРБАЛЯ в „МАЯНІ" 

Н ю Йорк. — Ґалер ія 
„ М а я н а " та організація 
„ Л ю д с ь к і п р а в а у X X 
с т . " в л а ш т о в у ю т ь вис
тавку „Дивний світ Бог
дана Горбаля", яка про
ходитиме у неділю, 5-го 
жовтня, в приміщенні ґа-
лер і ї , 136 Д р у г а аве . в 
Н ю Йорку, 4-ий поверх. 
Відкриття — о год. 1-ій 
після полудня. 

КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ 
У ДЖЕНКІНТАВНІ 

Б і н ґ г е м т о н , Н. Й. — 
Капеля Бандуристів ім. Т. 
Ш е в ч е н к а шкодує, що 
змушена скасувати свій 
виступ у Бінґгемтоні, Н. 
Й. Натомість вона висту
пить у передмісті Філяде-
льфії. Концерт відбудеть
ся в понеділок, 6-го жовт
ня, о год. 7:30 вечора в Ук
раїнському Освітньо-Ку
льтурному Центрі в Джен
кінтавні, Па. За квитками 
с л і д т е л е ф о н у в а т и на 
число (248) 576-4809. 

У ЧЕТВЕРТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 

6л. П. 
РОМАНА ДАНИЛЮКА 

заупокійні 

СЛУЖБИ БОЖІ 
будуть відправлені 

в п'ятницю, 26-го вересня 1997 р. 
у церквах: 

св. Архистратига Михаїла, Менвил, Н. Дж.; 
Покрови св. Богородиці, Озон Парк, Н.Й. 

Рідних, приятелів і знайомих про молитви 
за спокій душі покійного просять 

дружина МАРТА з родиною. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 26-го ВЕРЕСНЯ 1997 р. 

У Львові, за образним 
висловом одного з пред
ставників Наддніпрянщи
ни, духовій столиці Укра
їни, 19-23-го липня ц. р. 
відбулась Світова зустріч 
українських комбатант-
ських організацій. Заходи 
були проведені з ініція-
тиви Всеукраїнського 
Об'єднання Ветеранів, 
підтриманої керівництвом 
місцевої адміністрації та 
спорідненими громад
ськими організаціями ук
раїнської західньої діяспо-
ри. На неї гаряче відгук
нулись і наші краяни, роз
кинені долею (точніше, 
золею жорстокого кому-
но-большевицького режи-

ГТід стягозуі є:днанн5і 
комбатантських організа
цій за участю керівників 
области та міста. Голо
вуючим на зборах був де
путат ВРУ, академік Ігор 
Юхновський. Делегати 
обмінялись думками про 
сучасний економічно-по-
дітичний стан в Україні та 
висловили рекомендації, 
які на їх думку, змінили б 
на краще вельми невтіш
ну ситуацію у нашій дер
жаві. Серед виступаючих 
були посланці з багатьох 
областей України і Криму, 
як теж віце-адмірал Чор
номорського флоту В. 
Пилипенко. 

Свободи та іншими вули
цями Львова до площі Ри
нок. Під час походу по
кладено квіти до пам'ят
ників Шевченкові, Фран
кові та Грушевському. На 
майдані біля Міської Ради 
відбулось посвячення про-
пам'ятної таблиці, змон
тованої на будинку Ратуші 
з написом такого змісту: 
„У пам'ять і пошану вої
нам українських армій і 
військових формувань IX-
XX століть, які боролись 
за незалежну українську 
державу". 

Фонди на проектуван
ня, виготовлення і мон-

му) по безмежних просто
рах колишнього е с е р . 

Успішне проведення 
зборів відбулось завдяки 
дієвій підтримці владних 
структур Львова і облас
ти. Вони потурбувались 
про розміщення і харчу
вання учасників, забезпе
чення їх транспортом для 
поїздок до пам'ятних місць, 
надання приміщень для 
проведення нарад та ін
ших масових заходів. 

Перший день з'їзду, 
19-го липня, проходив у 
сесійному залі Міської Ра
ди, де відбулась нарада 
делегатів українських 

Польова Служба Божа у Львові. 

В неділю, 20-го лип
ня, на площі перед Акаде
мічним Театром Опери та 
Балету ім. І. Франка від
правлено польову Служ
бу Божу за участю свя
щенників УГКЦ і УАПЦ зі 
Львова та західньої дія-
спори — колишніх вояків 
Дивізії „Галичина" о. І. 
Музички і о. П. Стецюка. 
Згодом відбувся пере-
марш військово-цивільної 
колони за участю сотень 
УКД, ЗСУ, Національної 
Гвардії, СОУ, гостей та 
громадян і^і^^^о&ШШТ: ^ 
Маршрут руху пролягав 
від театру через Проспект 

ти. Серед них були пред
ставники Львівщини і за
хідньої діяспори: Я. Га-
врих, С. Фостун, М. ПІеп-
тицький, В. Нагайло, Б. 
Роган, П. Щук, С. Буряк, 
М. Ткачук, М. Богачев-
ський, В. Дацюк, Т. Сан-
кевич, М. Дяків, М. Гей-
люх та О. Яцюк. 

З другого боку голова 
Управи Об'єднання ко
лишніх Вояків^Українців 
у Великобританії Свято-
мир Фостун, висловивши 
подяку управі міста та ак
тивістам BOB за все, що 
вони зробили для успіш
ного завершення запляно-
ваних діяспорою заходів, 
а також за проявлене ни
ми становище злагоди, на
городив їх медалями, в 
тому числі В. Кейбіду, В. 
Білоуса, І. Юхновського, 
П. Вівчара, Л. Футалу, Я. 
Лемика, В. Глинчака та 
інших. 

Того ж дня о 5-ій год. 
відбувся в Палаці Культу
ри ім. Г. Хоткевича кон
церт ансамблю ПВО, де 
виконувались народні та 
історично-патріотичні піс
ні. 

Головною подією зус
трічі був з'їзд, у якому 
взяли участь делегати з 
усіх областей України, а 
також представники за
хідньої та східньої дія-
спор, зокрема з Австралії, 
Австрії, Великобританії, України І. Юхновський 

Пропаж'ятна таблиця на ратуші у Львові. 

ра встановлення пропа-
м'ятної таблиці, голову 
Світового Братства ОУН-
УПА Л. Футалу, голову 
Булави УПА України М. 
Зеленчука, представників 
Братства 1 УД УНА в Ав
стралії, Канади й ЗСА, 
представників обласних 
організацій BOB Київщи
ни, Харківщини, Полтав
щини, Луганщини, Кіро-
воградщини, Херсонщини, 
Хмельниччини, Терно
пільщини, діячів україн
ської діяспори в Австрії 
— С. Кельнера, в Польщі 
— С. Заброварного, у 
країнах Скандинавії — П. 
Балицького, побратимів з 
інших країн. 

І найяскравіше вра
ження: засідання з'їзду 
відбувалися в атмосфері 
повного взаєморозуміння 
делегатів України і діяс
пори, гарячого бажання 
спільно будувати наш ві
ками омріюваний держав
ний дім. 

З'їзд повністю вико
нав свою мету: сконсолі
дувати зусилля ветеранів-
українців і єдиним згур
тованим фронтом долати 
перешкоди на шляху до 
утвердження і розбудови 
національної держави. 

З ' їзд звернувся до 
представників західньої і 
східньої діяспор зі закли
ком: „Створюйте осеред
ки BOB на місцях своїх 
поселень та вступайте в 

таж названої таблиці були 
зібрані членами Об'єд
нання колишніх Вояків-
Українців у Великобрита
нії. 

Після перерви органі
затори та інші члени акти
ву зібрались у Сесійній за-

3 доповіддю про ство
рення Всеукраїнського 
Об'єднання Ветеранів та 
про підготову до світово
го ветеранського з'їзду 
українців виступив засту
пник голови об'єднання 

Казакстану, Німеччини, 
Польщі, Росії, Канади, 
ЗСА, Франції, Скандина
вії, країни Бенелюксу та з 
інших країн. З'їзд відбув
ся 21-го липня у примі
щенні Академічного теат
ру. Усього присутніх на Павло Вівчар. Він зазна-
залі було 1,029 делегатів, чив, що ідею національ-

Міської Ради, де були Серед учасників дійства ного примирення висунув 
вручені медалі організато- були поважні посадові І. Юхновський. Вона знай-
рам і спонзорам згаданого особи міста, області та шла багато прихильників, 
дійства. Посадник міста Прикарпатського військо- і два роки тому таки дій-
В. Куйбіда висловив щиру ^ого округу, а також пред- шло до утворення першої 
подяку всім, хто своєю ставники Криму, від Чор- в Україні громадської ор-
жертвенною і відданою поморського флоту віце- ганізащї під гаслом єд-
працею доклав чимало адмірал В. Пилипенко. нання в ім'я спільної пра-

дивізійникя о. мітрата 
ІПевціва з Австралії, пе
ред присутніми зі словом 
про історію створення і 
боротьбу дивізії „Галичи
на" виступили її ветерани: 
голова ОбВУ у Велико
британії д-р С. Фостун, 
Ю. Ференцевич — пред
ставник Братства 1 УН 
УНА і Братства „Броди-
Лев" в ЗСА, яке покрило 
кошти будови каплиці, 
розшуків і перепоховань, 
д-р Я. Качай — представ
ник Суспільної Служби 
Комбатантів в ЗСА, яка 
щорічно надає допомогу 
воєнним інвалідам і вдо
вам, та голова Золочів-
ської спілки ім. Данила 
Галицького — В. Бойко. В 
Україні меморіяльний 
комплекс для вояків Ди
візії „Галичина", що біля 
Червоного — перший, в 
Австрії є шість таких кла
довищ. 

Вшанування пам'яті 
поляглих героїв того дня 
відбулося на могилі бор
ців за волю України біля 
села Підгірці Бродівсько-
го району. 

Окремі учасники з'їз
ду у вільний від зайнять 
час відвідали музеї та ін
ші історичні місця у за-
хідньому регіоні України. 
Екскурсії відбувались до 
музеїв Р. Шухевича в Бі-
логорщі, полковника Є. 
Коновальця в Зашкові, на 
батьківщину Митрополи
та А. Шептицького, до мо
настирів у Почаєві, Гоше-
ві та Угневі. 

Всеукраїнське 

вершення наміченої мети їнського Об'єднання Вете-

Д - р Є В Г Е Н О Л Е Н К О 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хворіб ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки за попередйім домовленням. 

Адреса у Мангвттені Адреса у Квінсі 

ROCKEFELLER CENTER 
630 5th Ave., Room 1803 
New Yorl(,N,Y. 10020 

105-37 64tti Avenue 
Forest Hills, N.Y. 11375 
(718)4594)111 

Щ F I R S T A V E N U E M E A T P R O D U C T S Щ 

^Пропонуємо смачні, домашнього виробу ковбаси, шинки І різні^^ 
р і і н ш і М'ЯСНІ вироби, свіже м'ясо і великий вибір імпортованих^ 
Й і продуктів. щ 
^ 140 — 1 s t A v e n u e Ц 
й ' (between 8-9 Streets) % 
^ New York, N.Y. 10009 ^ 
Щ (212) 777-4583 Щ 
Й і Відкрито від понеділка до суботи ^ 
Й^ ВІД 8-ОЇ рано до 7:30 веч. ^ 

^ В неділю від 9-ої рано до 2-ої по пол. ^ 

Щ Г PACKAGE and FOOD Parcel Service ^ Г 

ПАЧКИ I ХАРЧІ ДО УКРАЇНИ 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька і Тернопільська області. 
RAHWAY Travel Steven MUSEY 

Rahway, NJ Millville, NJ 
908 381 -8800 609 825-7665 

Найкращий I найшвидший сервіс 
т ільки у фірмі МІСТ fj 

MEEST-AMERICA INC. 
817 PennsylvaniaAve.,Linden,N.J. 07036" 

1^-^ ПАКУНКИ В УКРАЇНУ 
без мита, низькі ціни 
безкоштовно забираємо з дому, 
дзвоніть за наліпками UPS 

^^;^= Доставляємо ДОЛЯРИ 
до рук адресата від З до 14 ' 

стандартні харчові пакунки 
та багато іншого 

За ка 
телефонуйте до нас безкоштовно 

За каталогом та інформацією i e Q A A . O Q Q QQAQ 

видав їм почесні грамо- ранів, народний депутат 

вперше вступила на Мі-
І с л я н д і я 

(Закінчення зі crop. 2) 
дуже подібна до оригі
нальної мови предків і 
уможливлює сучасному 
поколінню читати опові
дання і поезії, писані ще у 
XI і XII сторіччях. 

Як контраст до кра
євиду зелені і льоду у 
центрі острова знайшлася рятівників викликали за-
незалюднена пустеля на гальне захоплення спосте-
сотні квадратних миль. І рігачів і учасників. Вияви-
саме вона у 1960-их роках лось, що українці були 
стала прекрасним місцем найкраще підготовані до 
тренінгу американських рятівничих робіт в еко-
астронавтів, щоб могли стремних ситуаціях. Вони 
звикнути до ходження на теж знайшли час підняти-
Місяці. Ця програма увін- ся на найвищий в Ісляндії 
чалася повним успіхом, вулкан і встановити там 
коли людина на Землі синьо-жовтий прапор. 

сяць. 
Цього ж року в пів

денній частині Ісляндії у 
рамках програми „Парт
нерство для миру" здій
снено навчальний „семи
бальний землетрус", а у 
рятуванні потерпілих пер
ший раз взяли участь теж 
українські підрозділи. 
Швидкі дії українських 

BUY ІЗтПО STATES 
SAVINGS BONDS 

For the current rate call... 
f-800-US-BONDS 

' П А Ч К И В У К Р А Ї Н У 

ВІД 58 ц. за фунт 
^Відбираємо пакунки з хати 

DNIPRO C O . 
CLIFTON,NJ 
565 Clifton Ave 

Tel. 201-916-1543 

PHILADELPHIAI 
1801 Cottman Ave 
Tel 215-728-6040 

NEWARK, NJ 
698SanfordAve 

Tel 201-373-8783 

В А Ж Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про оголошення у „Свободі" 

й „Українському Тижневику(ТИе Ukrainian Weelcly) 
З огляду на це, що деякі установи, підприємства чи приват
ні особи присилають оголошення на невідповідну адресу, бу

ває спізнене поміщення тексту, що спричинює нарікання. 

Пригадуємо, що оголошення приймає 
в и к л ю ч н о А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я В И Д А В Н И Ц Т В А . 
Всю кореспонденцію і прохання про Інфор

мації просимо пересилаги до МАРІЇ ШЕПАРОВИЧ, 
керівника Відділу оголошень. 

АДМІНІСТРАЦІЯ „СВОБОДИ" 

ЦІ на шриеть молодої дер= 
жави. І ажніяк не слід 
применшувати цієї події 
як явища у суспільному 
житті. 

Наші опоненти „гера-
симівці", на жаль, не ви-
явлають бажання об'єд
натись з нами і спільно 
працювати на благо Укра
їни. Вони сповідують ма
ячні ідеї повернення до 
ненависного усім свідо
мим українцям больше-
вицького тоталітаризму. 
Невипадково у їх колонах 
майоріють червоні прапо
ри і портрети керівників 
неіснуючої держави. 

Отже утворення Все-

Посвячення каплиці коло села Червоне. 

ВЄ8у^̂ РаШського Братства бб'Щйання асоційованими 
ОУН-УПА, Т-во „Лемків- членами!", 
щина" та Братством 1-ої 22-го липня відбулись 
УД УНА. Закінчуючи до- імпрези, організовані ко-
повідь, П. Вівчар ска- лишніми вояками 1-ої Ук-
зав: „Наша емблема — 
меч, перекований на рало, 
і різні ворогуючі сторони 
подали одна одній руку' 

раїнської Дивізії „Галичи
на", яка згодом перефор
мувалась у 1-шу Дивізію 
УНА, згуртованих в Брат-

3 ґрунтовним оглядом стві кол. вояків 1 УД УНА. 
„Політична ситуація в Ук- Усім нам відомо, що на-
раїні та мета Всеукраїн- звана дивізія у липні 1944 
ського Об'єднання Вете- року вступила у свій пер-
ранів" виступив І. Юхнов- ший бій з совєтською ар-
ський. З властивими йому мією на теренах нинішніх 
доступністю і лаконіч- Золочівського і Бродів-
ністю він схарактеризував ського районів. Молоді 
становище у пріоритетних українські вояки, хоч в 
галузях господарства Ук- одностроях чужої армії, 
раїни, виклав своє бачен- воювали з несхитною на-

українського Об'єднання ня проблем в енергетиці, дією здобути кращу долю 
Ветеранів (BOB) на консо
лідуючій основі не було 
легким. Якщо на Львів
щині і прилеглих до неї 
областях особливих про
блем не спостерігалось, 
то у східній, південній і 
центральній Україні І. 
Юхновському і його по
слідовникам довелось пе
ребороти шалений опір 
„інтернаціоналістів". Але 
попри всі явні і потаємні 
перешкоди нова організа-

металюрґії, машинобуду
ванні, агро-промисловому 
комплексі. Це, зокрема, 
модернізація теплових 
електростанцій, закриття 
окремих металюрґійних 

своєму народові, щоб на 
землі своїх предків не па
нував жодний окупант. 
Багато з них полягло тоді, 
інші, кому пощастило ви
жити, продовжували 

щя день за днем множила ^у На селі треба якнай-
свої ряди, створювала все швидше перейти від без-
НОВ1 й НОВІ осередки. Мого відповідальної колгосп-

підприємств, з тим, щоб збройну боротьбу в УПА. 
забезпечити стабільну Десятки років могили по-
роботу усіх інших заводів ляглих дивізійників були 
цієї галузі, пошук і цільо
ве скерування інвестицій у 
ті галузі машинобудівель-
ної промисловости, які 
дають найшвидше відда-

проста і благородна про
грама — єднання в ім'я 
України — здобула все 
більше прихильників у ве
теранському середовищі. 

ВІДОМІ лише місцевим 
мешканцям, які таємно їх 
ховали, або ж і зовсім ли
шалися незнаними. Тепер 
завдяки зусиллям створе
ного в 1991 році Галицько
го Братства кол. вояків 1 
УД УНА та їх побратимів 
в країнах західньої дія
спори, чимало поховань 
віднайдено, за вояцькими 
медальйонами з'ясову
ються імена загиблих у 

ної форми власности до 
кооперативної, акціонер
ної, приватної. 

Після цікавого і жва
вого обговорення допові-

Тепер більші чи менші Д^й делегати затвердили пекельному бродівському 
організації об'єднання ді- запропоновані Організа- котлі. Розшуки і перепо-
ють у всіх областях Укра- шйним комітетом уста-
їни. Одночасно доклада- «^^^і документи рефор-
ються зусилля для нала- мованого BOB, до якого 

тепер на правах асоційова
них членів (за умовою 
повного дотримання зако
нодавства, чинного у кра
їнах своїх поселень) ввій
шли українські комба-
тантські організації схід-

годження всебічних кон
тактів з органами дер
жавної влади, правозахис-
ними, профспілковими, 
культурологічними та ін
шими організаціями. 

Як наголосив у своїй 
доповіді П. Вівчар, підго- ньої і західньої діяспор. 
товчий комітет працював . ^ З̂Д віддав належне 
також у тісному контакті У^^^' ^^^ самовідданою 
з керівниками україн- працею долучився до про-
ських комбатантських ор- ведення Світової зустрічі 
ганізацій, котрі діють у ді- українських комбатант-
яспорі, з керівництвом ^ьких організацій та ство

рення реформованого 
Всеукраїнського Об'єд-

ВСІ У К Р А Ї Н С Ь К І 

Д І Т И д о 

У К Р А Ї Н С Ь К И Х Ш К І Л ! 

нання Ветеренів. 
Делегати і гості з'їзду 

оплесками нагородили го
лову ОбВУ у Великобри
танії С. Фостуна, ініціято-

ховання продовжуються. 
Останки поляглих во

яків Дивізії „Галичина" із 
розшуканих могил були 
перепоховані на спеціяль-
но обладнаному військо
вому цвинтарі неподалік 
села Червоне Золочів
ського району. Тут же 
спорудили каплицю. 22-го 
липня ц. р. відбулося уро
чисте відкриття і посвя
чення цього меморіяль-
ного комплексу, на якому 
були присутні гості і вете
рани Дивізії „Галичина", 
що прибули до Львова на 
світовий з'їзд українських 
комбатантських організа
цій. 

Після поминальної 
Служби Божої, в якій взя
ли участь 15 священиків 
під проводом колишнього 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

no ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріяли для виши
вання, канви, книжки з українськи
ми взорами І т. п. в АРЦІ. 

О РІЗНЕ @ 

Пошукуємо чоловіка до праці 
завідувати 50-родинним бу
динком в Ню Йорку. Потрібне 
знання легких направ. Прошу 
телефонувати: 

J.R.C (718)459-1651 
вечером (516) 671-6728 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, 
BMW's, Corvettes. Also Jeeps, 
4WD's. Your Area. Toll Free 

1-800-218-9000 
Ext. A-1871 for current l istings. 

GOVT FORECLOSED homes 
from pennies on $1. Delinquent 
Tax, Repo's, REO's. Your Area. 
Tol l Free (1)800-218-9000 

Ext. H-1871 
for current listings. 

F R E E C A S H G R A N T S ! 
Col lege. Scho larsh ips . Bus

iness. Med ica l b i l ls . Never 

Repay. Toll Free 

1-800-218-9000 Ext . G-1871 

T̂c FUNERAL DIRECTORS ^^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина Д М И Т Р И К 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN&LYTWYN 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N.J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 




